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Biblia kurzus (Balázs Zoltán) 

SZTT-tipp 

BZ-t a legtöbb sziszesnek nem kell bemutatni. Számos kurzust tartott már 

nekünk, ráadásul alapító tagja is a Szisznek. Rendkívüli műveltségű és nagy 

tudású oktató, igazi klasszikus értelemben vett értelmiségi. A kurzusain 

általában nagyon jó hangulatra és hatalmas flesselésekre lehet számítani. 

Mindig igyekszik a tagokat önálló véleménykifejtésre és érvelésre ösztönözni. A 

beszámoltatáskor is nagyobbra értékeli a korrekt érvekkel megvédett saját 

gondolatokat, mint egy nagy tudományos eredményt. Ebben az évben az egyik 

corvinusos óráját hozza el nekünk a Sziszbe. Ez a kurzus az úgynevezett “Great 

Books” képzés része, és a Bibliának elsősorban nem a vallási, hanem a filozófiai 

és kultúrtörténeti aspektusaira fókuszál. 

Követelmények: „A kurzus (17000 karakteres) esszével zárul, amelynek témája 

szabadon megválasztható, célszerű félév közben egyeztetni, illetve időben 

elgondolkodni rajta. Itt sem a tudományoskodás a fontos, hanem az, hogy minél 

eredetibb és mások számára is új, elgondolkodtató fölismerések, elgondolások 

szülessenek.” (BZ, 2021) 

Oktató: Balázs Zoltán  

SZTT-ből kit keress a kurzussal kapcsolatban? Ákos 

Az Írások 

„A Biblia szellemi forrásműként megkerülhetetlen. Egyetlen könyvként értelmezni nem lehet, 

illetve csakis vallási előfeltevések alapján. Ezeket itt félre kell tenni, helyesebben úgy bemutatni, 

mint amelyek a Nyugat szellemi valóságának szerves részét adják. Ezért annak is meg kell értenie 

a vallást és a hitet, a hívő embert, aki maga nem követ vallást és egyházi vagy vallási értelemben 

nem hisz. A dolgot bonyolítja, hogy a Biblia egyrészt egy nép története is – legalábbis az 

Újszövetség kezdetéig –, másrészt egy történelembe már nem tartozó esemény dokumentációja és 

korai értelmezése. Azt is tudjuk, hogy a Biblia szövegei igen sok filozófiai és tudományos 

vállalkozás, útkeresés, hagyomány kezdetei és kísérői. Azzal is számolni kell, hogy a Biblia igen 
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sok műfajú szöveget tartalmaz, közülük több maga a műfaj őse. A kurzus így az alábbi témákat 

tudja áttekinteni: (1) a szentírási szövegek státusa és értelmezése, az exegézis, (2) judaizmus és 

kereszténység, (3) hit és vallás viszonya, nem-hit és nem-vallás, (4) teológia és filozófia, (5) hit és 

tudomány, (6) a szent és a profán.  

Nincs szükség extra olvasmányokra, ennek a kurzusnak a keretében kizárólag magát a Bibliát 

használjuk (bármely kiadás megteszi, azt tudni kell, hogy a katolikus Biblia több könyvet 

tartalmaz, mint a protestáns, de ennek számunkra nincs nagy jelentősége; s persze az interneten is 

több verzió olvasható). Egyúttal azonban igyekszünk majd a szövegeken túl egy-egy művészeti 

alkotás (festmény, épület, zenemű, vers) révén egyik-másik témát jobban kibontani. 

Bizonyára lesznek olyanok, akik jól vagy jobban ismerik a Bibliát, például mert hittanra jártak, de 

az eddigi tapasztalataim szerint számukra is nagyon sok újdonsággal szolgálhat egy ilyen 

megközelítés.” (BZ, 2021) 

Amire előre is készülni lehet: 

 A zsidó Biblia: 

 A Teremtés Könyve, a Kivonulás Könyve. Ezeket elég alaposan végigolvassuk. 

 Sámuel I. Könyve (részletek: 3, 8, 16) Sámuel II. Könyve, részletek 6, 7, 11, 12, 23,24) 

 Izajás/Ézsaiás Könyve (részletek: 6-9, 24-25, 40, 49-55), Ezekiel Könyve (16) 

 Zsoltárok Könyve (részletek), Énekek Éneke 

 Példabeszédek Könyve (8) Prédikátor Könyve (1-3) Bölcsesség Könyve (2-4, 12) 

 Jób Könyve 

 Az Újszövetség: 

 Lukács és János evangéliuma 

 A Római Levél 

 Az I. és II. Korinthusi Levél 

 A Jelenések Könyve  


